Ansökan
(inom vattenskyddsområdet i Surte)
Anmälan
Installation av värmepumpanläggning
för utvinning av värme ur mark,
ytvatten eller grundvatten

Sökande

Fastighet

Namn

Personnummer/organisationsnummer

Postnummer

Ort

Telefon (bostad)

Telefon (arbete)

Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Fastighetsägarens namn

Telefon

Fastighetsägarens adress

Anläggning

Ytjordvärme
Ytvattenvärme

Bergvärme
Annat

Fabrikat

Effekt (kWh)

Typ av köldmedium

Hanterad mängd (kg)

Typ av köldbärarvätska

Hanterad mängd (liter)

Tillsatser (t ex korrosionsinhibitorer)

Drifttryck

Borrdjup (meter)

Slanglängd (meter)

slutet ytvattensystem
öppet ytvattensystem

Procentuell blandning
med vatten

Beräknat
grundvattenuttag

Material i kollektorns slangar (t ex PEM-slang)

Används kriterierna ur Normbrunn 2007?

Lämnade personuppgifter i samband med denna ansökan kommer att införas i ADB-baserat register enligt PUL.
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OBS! Anmälan/ansökan ska inkomma till sektor samhällsbyggnad i god tid innan arbetet påbörjas. Om arbetet påbörjas
innan anmälan inkommit är samhällsbyggnadsnämnden skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift.
Övriga
upplysningar

Markbeskaffenhet (t ex lera, morän, sand)

Djup till berget (meter)

Vattenförsörjning
Kommunalt vatten

Avstånd till planerat borrhål
_________ meter

Egen vattentäkt

Avstånd till planerat borrhål
_________ meter

Har grannarna kommunalt vatten?
Ja
Nej

Om enskild vattentäkt ange avstånd till egen och/eller grannars vattentäkter
_________ meter
Om det är mindre än 50 m mellan planerat borrhål och grannars vattentäkt fordras
granneintyg.
Ange marklutning
Plant
Från vattentäkten
Bifogas
Situationsplan

Emot vattentäkten

Ledningskarta

Broschyr

Säkerhetsdatablad för köldbärare

Entreprenör

Certifikat nummer (Sitac, SWEDAC)

Kontaktperson

Telefon/mobil

Anläggningen beräknas anläggas (datum)

Underskrift

Datum

Sökandes underskrift

Namnförtydligande

Till anmälan bifogas tomtkarta i skala 1:400 som visar anläggningens läge (borrhål, slangar) samt närliggande
vattentäkter.
Om planer finns att utnyttja annans mark- eller vattenområde för hela eller delar av anläggningen skall vederbörligt
tillstånd till detta inhämtas, lämpligen servitut.
Kontakta sektor samhällsbyggnad för närmare upplysningar. Telefon 0303-37 12 86
Avgift på anmälan (1 timme): 760 kr.
Inom vattenskyddsområde för Göta älv i södra Surte (2 timmar): 1 520 kr.
Handläggningstiden är ca 4 veckor.
Anmälan skickas till:
Ale kommun
Sektor samhällsbyggnad
449 80 Alafors
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